
  

  

  EXTRACTE  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/38  La junta de govern local  

  

DADES DE LA CONVOCATÒRIA  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Data i hora  27 / de setembre / 2018 a les 10.05 hores 

Lloc  Sala de Juntes  

  

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA  

 

A) Part resolutiva 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 

Àrea d’Agricultura, Territori i Sostenibilitat 
 

2. Expedient 4923/2018. Concessió de Subvenció Directa o Nominativa.  
Proposta d'aprovació de l’aportació econòmica de l’ajuntament a l’ADF 
Montseny – Congost corresponent a l’exercici de 2018 per al finançament de 
les tasques de prevenció d’incendis 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Educació 
 

3. Expedient 1627/2018. Sol·licitud de subvencions (Educació).  
Proposta d'acceptació d'una subvenció per al sosteniment del funcionament 
de les escoles de música i/o dansa de titularitat de les Corporacions locals, 
per al curs 2016-2017, atorgada pel Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya a l'Escola municipal de música Claudi Arimany 
Aprovat per unanimitat 

 
Àrea d’Hisenda 

 
4. Expedient 1876/2017. Quotes Urbanístiques.  

Proposta de resolució del recurs de reposició contra l’acord de Junta de 
Govern Local de 24 de maig de 2018 d’aprovació definitiva de la modificació 
de la liquidació definitiva de les quotes urbanístiques del Sector V 
Aprovat per unanimitat 
 



 
5. Expedient 5045/2018. Compensació de Deutes.  

Proposta de compensació de deutes 
Aprovat per unanimitat 
 

6. Expedient 5138/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

7. Expedient 5144/2018. Ajornament o Fraccionament d'Obligacions.  
Proposta de fraccionament de pagament de tributs locals 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea d’Obres i Serveis 
 

8. Expedient 4115/2018. Aprovació de Conveni.  
Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental per la prestació del servei de 
comptabilitat i eficiència energètica dels subministraments de l'Ajuntament i 
els seus patronats municipals 
Aprovat per unanimitat 
 

9. Expedient 4835/2018. Llicència Urbanística.  
Proposta de concessió d’una Llicència d’Obres de Serveis, expedient 
2018/4835 a Endesa Distribución Eléctrica, SLU a executar al carrer Cabal, 9 
de la urbanització dels Gorgs d’aquest terme municipal 
Aprovat per unanimitat 
 

10. Expedient 4998/2018. Procediment de Contractació.  
Proposta d’acord de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès i dels seus 
Patronats Municipals d’adhesió al contracte basat 2018.02-D1 en l’acord marc 
de subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya, adjudicat pel Consorci Català pel desenvolupament local a 
l’empresa Endesa Energia, SAU 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Pla de Barris 
 

11. Expedient 2900/2016. Aprovació de Conveni (Pla de Barris)  
Proposta d'aprovació de la pròrroga per dos anys més del conveni subscrit 
entre l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès i la Diputació de Barcelona 
per al desenvolupament del programa de suport als ens locals per a l'impuls i 
consolidació dels serveis de mediació ciutadana, acceptació de l'ajut 
econòmic i generació de crèdit al pressupost vigent de la Corporació 
Aprovat per unanimitat 
 

12. Expedient 3958/2018. Subvencions i ajuts a la rehabilitació (Pla de Barris).  
Proposta de reconeixement de l'obligació de pagament de la subvenció per a 
la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l'àmbit 
delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, any 
2017 atorgada a l'expedient d'ajuts a la rehabilitació 4067/2017 
Aprovat per unanimitat 



  

  

 
 
 

13. Expedient 5092/2018. Subvenció sol·licitada a una altra Administració.  
Proposta d'aprovació de la sol·licitud de subvenció "Treball als barris 2018" al 
Servei d'Ocupació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei de Barris 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Polítiques Socials 
 

14. Expedient 8353/2016. Conveni de col·laboració  
Proposta d'aprovació de les hores màximes encarregades per a la propera 
anualitat, segons el conveni per a la prestació del servei d'ajuda a domicili 
amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

15. Expedient 2961/2017. Beca Menjador  
Proposta d'acceptació de la resolució de la convocatòria dels ajuts de 
menjador escolar per al curs 2017-2018 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Règim Intern 
 

16. Expedient 5311/2017. Aprovació de conveni.  
Proposta d'aprovació del conveni entre l'Ajuntament de les Franqueses del 
Vallès i la Parròquia de Santa Eulàlia de Mèrida de Corró d'avall, en relació a 
l'administració, gestió, conservació i manteniment del Cementiri de Corró d' 
Avall 
Aprovat per unanimitat 
 

17. Expedient 369/2018. Serveis extraordinaris personal funcionari.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per serveis realitzats fora de la jornada 
habitual del personal funcionari 
Aprovat per unanimitat 
 

18. Expedient 370/2018. Procediment Genèric.  
Proposta d'aprovació de gratificacions per torn partit i nocturns i jornades en 
caps de setmana i festius realitzats pel personal. 
Aprovat per unanimitat 
 

19. Expedient 371/2018. Hores extres / Gratificacions extraordinàries.  
Proposta d'aprovació de serveis extraordinaris del personal 
Aprovat per unanimitat 
 

20. Expedient 372/2018. Desplaçaments i Dietes.  
Proposta d'aprovació de desplaçaments i dietes del personal 
Aprovat per unanimitat 
 

 
 



 
Àrea d’Urbanisme, Activitats i Habitatge 

 
21. Expedient 5049/2018. Substitució del Vehicle Adscrit a una Llicència d'Auto-

taxi.  
Proposta d’autorització de substitució del vehicle adscrit a la llicència de taxi 
número 2 
Aprovat per unanimitat 
 

Àrea de Gent Gran 
 

22. Aprovació de la inclusió, en l'ordre del dia de la present convocatòria, 
l'expedient 3942/2018 per raons d'urgència, per a l'aprovació de l'adjudicació 
del contracte de serveis per a la realització d'activitats formatives en 
informàtica i noves tecnologies per al benestar social i autonomia de la gent 
gran de les Franqueses del Vallès 
 

23. Expedient 3942/2018. Procediment de contractació 
Proposta d'aprovació de l'adjudicació del contracte de serveis per a la 
realització d'activitats formatives en informàtica i noves tecnologies per al 
benestar social i autonomia de la gent gran de les Franqueses del Vallès 
 

 
B) Precs i preguntes 
 

 

  


